
   

A XI. fogathajtó verseny Hegyközcsatárban 
        Immár tizenegyedik alkalommal rendezték meg Hegyközcsatár határában a Kismező nevű 
legelőn a hagyománnyá vált fogathajtó versenyt, annak ellenére, hogy ezt az elmúlt években a 

Hegyközi Napok keretén belül 
bonyolították le, de mivel az 
idén nem tartottak falunapot 
Vitályos Barna polgármester 
ahogy azt már más alkalommal 
is elmondta: „úgy érzem, hogy 
ebben a gazdasági helyzetben 
nincs erre lehetőségünk akkor, 
amikor gazdasági megszorítások 
vannak, akkor, amikor az ember 
szegényen él a mindennapi ke-
nyér megteremtésével, megél-
hetésével küszködik, nem lehet 
ilyen típusú rendezvényeket 
megszervezni, főleg ilyen nagy 
kaliberűt, mint a Hegyközi Na-
pok. 

     Mindenkinek tudnia kell, hogy a 
Hegyközi Napok, kinőtte a hegy-
közt, hiszen itt egy-egy rendez-
vényen tízezres közönség is van, 
ezért akkora típusú rendezvény-
re van szükség, amely nem csak 
tartja de, emeli is évről évre a 
színvonalát, vagyis olyan támo-
gatókra van szükség, akik az 
idén nem álltak mellénk, nem, 
azért mert nem akartak, vagy 
nem szeretnek bennünket, ha-
nem azért mert nekik sincs pén-
zük. 
    Azért a község lakosainak 
szórakoztatása érdekében meg-
szervezik a fogathajtó versenyt, 
amely az elmúlt évekhez hason-
lóan nemzetközi szintű lesz.” 
      

Hegyközcsatár ,  község  h ír lapja   2010.  IV. Évf .    Augusztus i  szám  

A FOGATOK FELVONULÁSA HEGYKÖZCSATÁR UTCÁIN 

SOKAN VOLTAK KÍVÁNCSIAK A FOGATHAJTÁSRA 
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      Augusztus 8-án vasárnap sokan 
kilátogattak nem csak az idősebb 
generáció tagjai, de a fiatalok is, 
hiszen az utóbbi években egyre na-
gyobb érdeklődést tanúsítanak ezen 
sportág iránt, hiszen a szórakozta-
tás mellett a cél a verseny megsze-
rettetése mellett az utánpótlás ne-
velése és képzése, a fogatsport 
népszerűsítése, tömegbázisának 
szélesítése, hagyományainak meg-
őrzése, versenyzési lehetőség bizto-
sítása amatőr hajtók részére. 
   A versenyzők díjhajtásban, és 
akadályhajtásban mérik össze tudá-
sukat, az összetett eredmény alap-
ján kerül ki a győztes. 
       Az idén 16 fogat nevezett be a 
hegyközcsatári versenyre  21 hajtó-
val, akik közül a legfiatalabb a 
hegyközcsatári Balog Ivett volt. 
Az egész versenyt a nemzetközi 
akadály szabvány szerint rendezték 
meg, és olyan kitűnő versenybíró és 
kommentátor irányításával mint Rá-
kóczi Lajos aki a fogathajtásban jár-
tasként kitűnően kommentálta az 
eseményeket. Egyébként Gergő fia 
éppen az elmúlt héten Németor-
szágban versenyzett ahol a hatodik 
helyezést érte el. 
    Kihasználva a Térségi Fogathajtó 
akadályversenyt egyben megtartot-
ták a Bajnokok Tornáját is ebben a 

versenyszámban , amelyen a nagyváradi Madarász András, a szalárdi Lévai Zsombor, a pap-
tamási Szilák Imre, az ugyancsak nagyváradi Csorba Károly, a hodosi Sziki Sándor és a 
bihardiószegi Bede István Mihály vettek részt. A nagyon nehéz pályán végül kialakult a vég-
eredmény, hiszen itt mindenki hozta az előző két verseny pontjait emelynek összesítéséből 
alakult ki a sorrend, így I. hely – Bede István Mihály – Bihardiószeg, II. Hely – Sziki Sándor – 
Hodos, a III. Hely Csorba Károly Nagyvárad. 
       A szünetben valamint a pálya rendbehozatala és átszervezése közben a sarkadi Lovas 
klub tagja Szferle Mihály csikós,  Sólyom nevű félvér lovával mutatta meg a közönségnek, 
hogy mire képes egy jól képzett és idomított paripa. Ezek a lovak nem ijednek meg a karikás 
ostor cserdítésétől, de ha a gazdája azt akarja, akkor lefekszik, majd nyugodtan tűri, hogy 
ráálljon, de olyasmire is képes, amire egyébként a lovak nem, kutyaülésbe helyezkedni, ez 
nagyon ritka és sok türelmet igényel az idomítás során tudtuk meg a kommentártortól. 
     A tudósító úgy tapasztalta, hogy a közönség kitűnően érezte magát, hiszen ez egy olyan 
sportág amelynek meg kell őriznie magyar nemzetünk ősi hagyományait. 

A HEGYKÖZCSATÁRI IFJÚ  SZABÓ GYULA  

A SARKADI SZFERLE MIHÁLY CSIKÓS BEMUTATÓJA 

Tóth Zs. 



3  

Gázolaj-támogatás igényelhető  
 
Augusztus 9. és szeptember 10. között azoknak a termelőknek, akik a növénytermesztésben, 
állattenyésztésben, talajfeljavításban, illetve a területek öntözésében a gépesített munkálatok 
végzésekor gázolajat használnak, és eddig még nem nyújtották be előzetes igénylésüket, ismét 
lehetőségük nyílik leadni gázolaj támogatásra vonatkozó kéréseiket a Mezőgazdasági Kifizetési 
és Intervenciós Ügynökség (APIA) megyei kirendeltségeihez. A mezőgazdasági szaktárca a má-
sodik kiírást azzal magyarázza, hogy az ügynökség arra a következtetésre jutott: a gazdáknak a 
mezőgazdasági munkálatok miatt nem volt idejük a június 28-ig tartó első kiíráshoz alkalmaz-
kodva időben leadni kéréseiket, amelyekben az igénylők (kistermelők, vállalkozókként be-
jegyzett magán- és jogi személyek, termelői csoportok, illetve szervezetek) gyakorlatilag az 
évharmadonként elhasznált gázolajmennyiséget becsülik fel, és kérik az előzetes jóváhagyást a 
támogatás értékének visszafizetésére negyedévenként. Az állami támogatásra, melynek kereté-
ben a 2010-es évben literenként 1,162 lejt adnak. 
 

A BIHAR MEGYEI CRISANA KATASZTRÓFAVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG, LAKOSSÁG-
FELKÉSZÍTŐ SZAKOSZTÁLY ISMERTETŐJE 

 
MI A VIHAR 

 
   A vihar olyan időjárási jelenség, amelynek során a legerősebb széllökések sebessége legalább 
54 km/h és gyakran zivatar kíséri. A vihar okozta károk gyakran felérnek egy földrengés okozta 
károkkal. Épületeket rongál meg, könnyűszerkezetű épületeket dönt szét, magasfeszültségű 
villany és távközlési oszlopokat dönt ki, fákat tép ki tövestől, hajókat süllyeszt el, úthálózatokat 
és vasútvonalakat tesz tönkre. 
 

Mi a teendő, ha értesülünk egy vihar közeledtéről ? 
   Kikapcsolunk minden elektromos készüléket, megszakítjuk az áramforrástól. Ajtókat, ablako-
kat és bármilyen típusú szellőzőnyílást bezárunk. Kályhákban a tüzet eloltjuk. Udvarokból, ker-
tekből, erkélyekről minden mozdítható tárgyat fedett, záros helyre rakunk. Szükség esetére 
alagsorokat, pincéket előkészítünk. 
   Vihar megérkeztével húzódjunk be az épületbe, hogy az esetleges üvegszilánkok és egyéb 
törmelékek ne okozhassanak sérüléseket.  
   A viharos szél elcsendesedtével nem ajánlatos rögtön kimenni, mivel a vihar megfordulhat és 
megismétlődhet. 

Mit tegyünk, ha meglepetésszerűen ér a vihar? 
A vihart általában villámlás, felhőszakadás és jégeső kíséri. Emiatt vigyázzunk arra, hogy 

ne legyünk fémtárgyak, magasfeszültségű oszlopok és villámhárítók közelében. Nyílt terepen ne 
húzódjunk egyedülálló fa alá, de túl messze se távolodjunk el tőle. 
    Az ismétlődő villám ritkán csap le ugyanarra a helyre, és általában a legnagyobb és legma-
gasabban elhelyezkedő tárgyakba, létesítményekbe csap. Emiatt, ha nyílt helyen ér a vihar, ne 
kezdjünk el szaladni, kerüljük az álló helyzetet, húzódjunk földmélyedésbe, árokba, hasra fe-
küdve, karjainkkal a fejünket védve. 
    Megőrizve lélekjelenlétünket, vigyázzunk a közelünkben lévőkre, hogy ne essenek pánikba. 
 
Bihar megyei „Crisana” Katasztrófavédelmi Felügyelőség Lakosságfelkészítő Szakosztály 
 

tallózta Tóth Zs. 
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 KÖSZÖNTJÜK KÖZSÉGÜNK ARANYLAKODALMASAIT 
  Az 50. éve házasságban élő párokat köszöntötte Vitályos Barna polgármester, majd miután 
gratulált egy-egy ajándékcsomagot nyújtott át nekik,  és  egy 100 lejt tartalmazó boritékot. 
 

IME A NÉVSOR AKIK EDDIG RÉSZESÜLTEK FIGYELMESSÉGÜNKBEN 2007 — 2010 KÖZÖTT  
   A hegyközcsatári Polgármesteri Hivatal anyakönyvi hivatalában továbbra is várják azokat a 
Hegyközcsatár községbeli  házasokat, akik még nem jelentkeztek, de már leéltek együtt egy fél 
évszázadot. A szükséges iratok: személyazonossági igazolvány (mindkét félnek) és a házassági 
igazolvány eredetiben. Bővebb felvilágosítást a 0259/ 456-266-os telefonszámon igényelhetnek.  

 

Sorszám Név Lakhely 
 1 BARTA ALEXANDRU és   JULIÁNNA CSATÁR NR.233 

 2 DORSONSZKI ADALBERT  és ELISABETA CSATÁR NR.44 

 3 KISS BENJÁMIN és   MARGARETA CSATÁR  NR. 387 

 4 MARJAI ALBERT és  MARGARETA CSATÁR NR.366 

 5 MÉSZÁROS IULIU és JULIÁNNA CSATÁR NR.70 

 6 SZABÓ ADALBERT és  ILONA CSATÁR NR.215 

 7 VARKUCS ALEXANDRU és  GIZELLA CSATÁR NR.152 

 8 CSIBI IOSIF és AMÁLIA TÓTTELEK NR. 115 

 9 IVÁNYI IOSIF és AGNETA TÓTTELEK NR.82 

 10 PETRUS IOAN és  AGNEZIA TÓTTELEK NR. 77 

 11 NAGY COLOMAN és  IRINA TÓTTELEK NR.124 

 12 LAKATOS EMERIC és  EMA SITER NR.87 

 13 MIKÓ IOSIF és VALERIA SITER NR.259 

 14 MIKÓ LUDOVIC és VILMA SITER NR.41 

 15 PAL ALEXANDRU és PARASCA SITER NR.77 

 16 SIMON ANDREI és IRINA SITER NR.324 

 17 SZÉKELY LUDOVIC és MARGARETA SITER NR.86 

 18 BODOG TRAIAN és  FLOARE ŞUŞTUROGIU NR.202 

 19 LUCACIU FLORIAN és ANA ŞUŞTUROGIU NR.194 

 20 MATEI TRAIAN és FLOARE ŞUŞTUROGIU NR.152 

 21 OROSZ GHEORGHE és FLOARE ŞUŞTUROGIU NR.53 

 22 DRUGAS FLORIAN és FLOARE ŞUŞTUROGIU NR.86 

 23 RAT TRAIAN és MARIA ŞUŞTUROGIU NR.104 

 24 RAT GHEORGHE és MARIA ŞUŞTUROGIU NR.108 

 25 RAT PAVEL és FLOARE ŞUŞTUROGIU NR.110 

 26 FILIP ANTON és MARIA ŞUŞTUROGIU NR.40 

27 TOIA FLORIAN  és ANA ŞUŞTUROGIU NR.151 

 28 TĂŞĂDAN PAVEL és  ELISABETA ŞUŞTUROGIU NR.46 
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 29 BONDAR IULIU és  ELISABETA CETARIU NR.88 

 30 NAGY  CAROL és  MARGARETA  CETARIU NR.132 

 31 ZADORI ALEXANDRU és   ETELCA CETARIU NR.265 

 32 VEGH IULIU és  PARASCHIVA CETERIU  NR.75 

 33 NAGY  ALEXANDRU és ADELINA CETARIU NR.272/A 

 34 KOCSIS  ALEXANDRU  IULIANA CETARIU NR.246 

 35 SZILAGYI  ADALBERT és ELISABETA CETARIU NR.29 

 36 GELEN IULIU és IULIANA CETARIU.NR.157 

 37 GALIK IULIU és EMMA TĂUTELEC.NR.149 

 38 SZABO ANDREI és ILEANA ŞIŞTEREA Nr326 

 39 BONAŢ  ALEXANDRU és  ESTERA ŞIŞTEREA NR.263 

 40 ERDOS  IOAN és VERONICA ŞIŞTEREA NR.293 

 41 FAKO   LUDOVIC és  VERONICA ŞIŞTEREA NR.320 

 42 KALLAI  ALEXANDRU és  IULIANA ŞIŞTEREA NR.124 

 43 BALINT   BENIAMIN és  ETELCA NR.91 

 44 LOKOS  ANTONIU és  EMILIA ŞIŞTEREA NR.45 

 45 KOVACS  IOSIF és IULIANA ŞIŞTEREA NR.199 

 46 VITALYOS  IULIU és  OLGA ŞIŞTEREA NR.308 

 47 COSMA  IOAN és  ERZSEBET ŞUŞTUROGIU NR.52 

 48 TOIA  FLORIAN és  SAVETA ŞUŞTUROGIU NR.152 

FELHÍVÁS 
 

    Az 571/2003-as Adótörvénykönyv 254. paragrafusának 5. bekezdése, illetve a 259-es para-
grafus 6. bekezdés értelmében minden olyan személy akinek birtokába jut bármilyen ingatlan, 
épít vagy elad, vásárol vagy elad kül vagy beltelket,  köteles vagyonnyilatkozatot tenni 30 na-
pon belül azon Önkormányzat adóügyi osztályán, ahol az eladott vagy vásárolt épület, bel vagy 
kültelek található. 
     A fent említett törvényes eljárás be nem tartása büntetést von maga után a 956/2009 Hatá-
rozat alapján. 
    A büntetés értéke magánszemélyek esetében 60 - 240 lej, jogi személyek (cégek) esetében 
240-960 lejig is terjedhet. 
 Mivel községünk településein az esővíz elvezető árkok és partoldalak legtöbb telek előtt el-

hanyagolt állapotban vannak, ezért felkérjük községünk lakosait, hogy az árkokat takarítsák 
ki, a partoldalakról és árok szélekről takarítsák le a gazt és bozótot, mivel ez ellenkezik a 
környezet és katasztrófa védelmi szabályok előírásainak, így az érintettek akik nem tartják 
be mindezeket, bírságolhatók. 
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Vadállomány dézsmálja a termést  Hegyközcsatár község határában 
 
      A vadállomány okozta károk a Hegyközcsatár községbeli gazdák életét minden évben, 
megkeserítik. Az elszaporodott vadállomány éjjelent portyázásaival is számolnia kell annak, aki 
a termőföldet ezen a területen műveli, sőt inkább éjjel merészkednek ki a közeli erdőkből.          
    A hosszú évek óta fennálló problémára épkézláb megoldást találni nem egyszerű. A legna-
gyobb károkat a szarvasok és a vaddisznók okozzák, a termést megdézsmálják, a növények 
szárát eltördelik és letapossák, de mindez már kora tavasszal kezdődik közvetlen a vetés után, 
hiszen olyan szakszerűen túrják ki az elvetett kukoricát, mintha a gazda újból végig ment volna 
a földjén az ekével. 
     Nyár közepétől a betakarításig kénytelenek a gazdák kint a mezőn őrséget állni kolomppal, 
riasztókkal felfegyverkezve, ahhoz hogy megvédjék terméseiket a garázdálkodó vadak ellen, 
amelyek csordába verődve tépázzák meg a vetéseket. 
      Annak ellenére, hogy a vadkár problematikáját országos szinten már jóformán évtizedek 
óta próbálják megoldani, ennek érdekében különböző intézkedéseket hoztak, törvényeket, ren-
deleteket módosítgattak illetékes szinteken, a probléma továbbra is fennáll, a vad okozta kár 
évről évre nagyobb. 
      A gazdák több esetben fordultak az illetékes szervekhez segítségért, de azok küldözgetik 
őket egyik helyről a másikra, elmondásuk szerint túl bonyolultnak tartják a kárbejelentési folya-
matot, és kevés esélyt tartanak azok pozitív elbírásához. Az állam, többek között az éppen ha-
talmon lévő garnitúra is a felelősség áthárításával többnyire elutasítja a kártalanítási igényeket, 
azt hangsúlyozza, hogy a vadászatról, vadállományról szóló törvény megfelelő keretet biztosít 
arra, hogy mindenki megkapja a megfelelő kártalanítást, illetve támogatást, vagyis továbbra is 
passzívan áll a problémához. Ez nem megoldás a gazdáknak, itt lépni kell ebben az ügyben.  
   A naponta szembesülő vadak, okozta helyzettel, Hegyközcsatár polgármestere Vitályos Bar-
na, illetve helyettese Tóth Gyula    egy merész elhatározásba fogtak. Figyelembe véve a jelen 
törvényeket és rendeleteket, csak úgy állhatnak ki a gazdák mellett hatékonyan, ha egy földtu-
lajdonosokat, tömörítő egyesületet hoznak létre, így jogi személyként nagyobb eséllyel léphet-
nek fel a vadakért felelős szervek ellen a kártalanítás szempontjából. 
    Hogy miről is van szó, arról beszélgettünk Tóth Gyula alpolgármesterrel. 

Sok kárt okoznak a vad állományok ezért az Önkormányzat és a Polgármesteri 
Hivatal egy törvényes utat, próbál keresni a gazdák megsegítésére, mi is ez? 

A már évek óta folyó ügyre szeretnénk megoldást találni, hiszen az  
Vaddisznók illetve szarvasok letarolják a termést, de az illetékes szervekhez benyújtott számta-
lan kártalanítási igény illetve megoldáskeresés süket fülekre talált, senki nem lépett ez ügyben. 
Éppen ezért próbáltunk egy jogi formát kitalálni, hogy segíthessünk a gazdáknak. 

Mi lenne az? 
A megoldás az lenne, hogy egy egyesületet hozzunk létre, amelynek az  

Község, mezőgazdasági földterülettel rendelkező gazdái legyenek a tagjai, így mint jogi sze-
mély hatékonyabban tudnánk fellépni a vadak által okozott kárigénylésért. 

Mik a feltételei az egyesület létrehozásának, milyen iratokra 
 van szüksége annak, aki tagja akar lenni az egyesületnek? 

Elsősorban a gazdáknak a község területén kell, legyen a földjük, az  
gazda a tulajdonát képező földterületről bizonylattal (telekkönyvi kivonat, - extras CF.- vagy tu-
lajdonlap – titlu de proprietate-) kell, rendelkezzen, és egy belépési szándéknyilatkozatot kell, 
benyújtson hozzánk, amelyhez csatolja a személyazonossági fénymásolatát, ahhoz hogy minél 
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hamarabb elindíthassuk a bejegyzést. 
    Szeretném megjegyezni, hogy ez az egyesület csakis kizárólag a vadkárok megelőzésére és 
a kártalanítás igénylésére fog létrejönni. 
   Az egyesületnek lesz egy ügyvédje, aki képviselni fogja a tagok törvényes igényeit. Ez nem 
jelenti azt, hogy ezután nem fog kelleni őrizni a bevetett területeket, de igen, csak akkor szer-
vezett formában, törvényes keretek között. Az egyesület fog alkalmazni őröket arra a bizonyos 
időszakra, amikor a vadkárt tud okozni a termésben. A jelen törvények által előírtak alapján já-
runk majd el, vagyis törvényes keretet adunk az egésznek, így fel tudjuk mutatni, hogy mi min-
dent megtettünk a kár elhárítására. Ha mindezeknek eleget teszünk, akkor kérdőre lehet vonni, 
természetesen jogi úton a vadásztársaságot, hogy ők miért nem tesznek eleget kötelezettsége-
iknek, hiszen az erdőkben etetőket kellene, elhelyezzenek és azokat rendszeresen feltölteni ele-
dellel a vadak számára, hogy azok ne kényszerüljenek arra, hogy kijárjanak az erdőből élelem 
után kutatva. 
      Még emlékszünk rá, hogy a kommunizmus ideje alatt a vadásztársaságoknak kötelességük 
volt a vadak élelmezése, etetők felállítása és karbantartása, hogy ne járjanak ki az erdőből és 
letiporják, megdézsmálják a termést, de most senki nem törődik vele, pedig a kötelezettségeik 
közt ma is szerepel az a passzus. 
       - Az egyesület létrehozásakor és utána a gazdáknak be kell, fizessenek egy bi-
zonyos tagsági díjat, vagy tulajdonképpen anyagi hozzájárulást kell befizetniük? 
      - Nem, a gazdáknak ez anyagilag semmibe sem kerül, csak annyiba hogy feljönnek hoz-
zánk a már említett iratokkal, vagy mi elmegyünk hozzájuk és aláírják a belépési nyilatkozatot. 
Abban az esetben, viszont ha az ügyvédnek a bíróságon kell képviselnie az ügyet, akkor egy 
minimális összeget kell befizetniük, itt a lényeg, hogy segíthessünk valami módon, az embere-
ken, hiszen senki sem nézi jó szemmel, ha csak vet de, nem arat, mert a vadak tönkretették a 
termését. 
      - Ha jól tudom egy újabb ötlet merült fel ennek a problémának a megoldása 
közben. 
      - Ezzel párhuzamosan szeretnénk megalapítani egy vadász egyesületet a helybéli vadászok-
kal egyetemben, azért hogy a vadállatok etetése, felügyelete is a helybéliek hatáskörébe tar-
tozhasson, így mi gondoskodnánk azok ellátásáról is, amelynek felügyeleti jogát jelen pillanat-
ban a nagyváradi Erdészeti hivatal bérli a Mezőgazdasági Minisztériumtól 2011-ig. Azt minden-
képpen tudni kell, hogy a vadállomány a Román állam tulajdonát képezi és a Mezőgazdasági 
Minisztérium fennhatósága alá, tartozik, tőlük bérelhetik ki a vadász egyesületek a vadállomány 
felügyeleti jogát és az ezzel járó kötelezettségeket.  
       Abban az esetben, ha sikerül ezt megvalósítanunk a földtulajdonosok beleegyezésével, ak-
kor remélhetőleg a vadállományoknak egy jobb megélhetési körülményt tudunk biztosítani, hi-
szen ez a mi érdekünk is, csökkentve ez által az esélyt, hogy kimerészkedjenek az erdőből és 
megdézsmálják a gazdák terméseit. 
     Jelenleg is több helybéli vadásztársammal, valamint a nagyváradi Erdészeti Felügyelőség 
munkatársaival és  a gazdákkal egyetemben járőrözünk a község határain, de a vadak annyira 
megszokták az emberek jelenlétét, hogy figyelembe sem nagyon vesznek bennünket hiába pró-
báljuk elriasztani őket, tovább mennek pár száz méterrel és tovább lakmároznak, sőt az idén 
még rosszabb a helyzetünk, mivel a környéken több erdő övezte településen nem vetettek ku-
koricát, így azok a vadak most áttelepültek hozzánk mivel itt van mit egyenek. Tehát a tényle-
ges megoldás a vadak erdőbeli etetése lenne, hogy ne kényszerüljenek arra, hogy elhagyják az 
erdőt. 

T. ZS. 
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